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	ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره 

	باب القسامة
	ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله 


	45كتاب الصيد
	باب
	ذكر الإخبار عن ناكل ما يجوز استعماله مما حبس الكلاب على أربابها 
	ذكر الإخبار عما لا يجوز أكله من الصيد الذي صيد بالقسي والكلاب المعلمة 
	ذكر الإباحة للمرء أكل ما حبس عليه كلب المعلم إذا ذكر اسم الله عليه 
	ذكر ما يحكم لمن اصطاد الصيد فانفلت منه بشبكته فظفر به آخر غيره 


	46كتاب الذبائح
	ذكر الأمر بحد الشفار والإحسان في الذبح لمن أراده 
	ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد الذبح وإحسان الذبح بالرفق 
	ذكر الأمر بأكل ما ذبح بالمروة من ذوات الأرواح 
	ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد وذكر اسم الله عليه جائز اكله خلا السن والظفر 
	ذكر الإخبار عن جواز أكل الذبيح بغير حديد 
	ذكر الزجر عن ترك قطع الودج عند الذبح
	ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله 
	ذكر الزجر عن استعمال المسلم ذبائح الرجبية وأول النتاج الذي كان يذبحهما أهل الجاهلية 
	ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروة دون الحديث
	ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الخبر الذي ذكرناه موهوم
	ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد في الانتفاع به 
	ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام : من الإيمان 
	ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المهل لغير الله 

	كتاب الأضحية
	باب
	ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في أعيادهم
	ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها 
	ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده 
	ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك 
	ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منها 
	ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة 
	ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
	ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث
	ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب 
	ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه 
	ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد 
	ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه 
	ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا 
	ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا غير أبي بردة بن نيار 
	ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم 
	ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب 
	ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض 
	ذكر الخبر الدال على ان الأضحية استعمالها غير فرض
	ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه 
	ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له 
	ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا 
	ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحي بها 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء 
	ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
	ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه 
	ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأكر لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم عنه 
	ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث 
	ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
	ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث
	ذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من اضحيته بعد أكله وإطعامه منها 
	ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره 
	ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا : أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية 
	ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار 
	ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة 


	47كتاب الرهن
	باب
	ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة 
	ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته 
	ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه
	ذكر ثمن الشعير الذي كان لليهود على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رهنه إياه درعه 
	ذكر البيان بأن الدرع الذي كان عند اليهودي للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذلك لأجل سبب معلوم فمن أجله لم يسترد درعه منه 

	باب ما جاء في الفتن
	ذكر الإخبار عن تحريش الشياطين بين المسلمين عند إياسها منهم عن الإشراك بالله جل وعلا 
	ذكر الزجر عن أن يعين المرء أحدا على ما ليس لله فيه رضا 
	ذكر الزجر عن أن يناول المرء أخاه السيف وهو مسلول
	ذكر لعن الملائكة من أشار بالحديدة إلى أخيه 
	ذكر العلة التي من أجلها تلعن الملائكة هذا الفاعل 
	ذكر الزجر عن ان يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح 
	ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
	ذكر البعض الآخر من العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل 
	ذكر الزجر عن الخذف بالحضى إرادة الأذى بالناس
	ذكر ما يجب على المرء من لزوم خاصة نفسه وإصلاح عمله عند تغيير الأمر ووقوع الفتن 
	ذكر الإخبار عما يجب على المرء أن يكون عليه في آخر الزمان 
	ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخر الزمان على العموم يكون شرا من أوله 
	ذكر الخبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم يرد بعموم خطابه على الأحوال كلها 
	ذكر الأمر بالانفراد بالدين عند وقوع الفتن 
	ذكر البيان بأن الفار من الفتن عند وقوعها يكون من خير الناس في ذلك الزمان 
	ذكر إعطاء الله جل وعلا المتعبد عند وقوع الفتن ثواب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	ذكر الإخبار بأن الاعتزال في الفتن يجب أن يلزمه المرء دون الوثبة إلى كل هيعة 
	ذكر البيان بأن اختلاط الفتن بالمرء يكون على حسب استشرافه لها 
	ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتن العزلة والسكون وإن أتت الفتنة عليه 
	ذكر البيان بأن عند وقوع الفتن على المرء محبة غيره ما يحبه لنفسه 
	ذكر البيان بأن على المرء عند الفتن أن يكون مقتولا لا قاتلا
	ذكر البيان بأن الدعاة إلى الفتن عند وقوعها إنما هم الدعاة إلى النار تعوذ بالله منها 
	ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتنة السمع والطاعة لمن ولي عليه ما لم يأمره بمعصية 
	ذكر الإخبار بأن على المرء عند وقوع الفتن كسر سيفه ثم الاعتزال عنها 
	ذكر البيان بأن الصلاة والصيام والصدقة تكفر آثام الفتن عمن وصفنا نعته فيها 
	ذكر البيان بأن النساء من أخوف ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم إياهن على أمته 
	ذكر بعض السبب الذي من أجله يكون عامة فتنة النساء 
	ذكر البيان بأن فتنة النساء من أعظم ما كان يخافها صلى الله عليه وسلم على أمته 
	ذكر الإخبار بأن فتنة النساء من أخوف ما يخاف من الفتن على الرجال 


	49كتاب الجنايات
	باب
	ذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا دماء المؤمنين 
	ذكر البيان بأن تحريم الله جل وعلا أموال المسلمين ودماءهم وأعراضهم كان ذلك في حجة الوداع قبل أن يقبض الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جنته بثلاثة أشهر ويومين 
	ذكر الإخبار عن استدارة الزمان في ذلك الوقت 
	ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن دماءكم حرام عليكم )) لفظة عام مرادها خاص أراد به : بعض الدماء لا الكل 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن عبد الله بن مرة 
	ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم ( إن أموالكم حرام عليكم )) أراد به : بعض الأموال لا الكل 
	ذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه 
	ذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدا 
	ذكر التغليظ على من قاتل أخاه المسلم حتى قتل 
	ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه 
	ذكر ما يلزم ابن آدم من إثم من قتل بعده مسلما لا ستنانه ذلك الفعل لمن بعده 
	ذكر الزجر عن قتل المرء ولده سرا 
	ذكر العلة التي من أجلها نهى عن قتل المسلمين 
	ذكر تعذيب الله جل وعلا في النار من قتل نفسه في الدنيا 
	ذكر تعذيب الله جل وعلا في النار القاتل نفسه بما قتل به 
	ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على القاتل نفسه في حالة من الأحوال 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم 

	باب القصاص
	ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد 
	ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياه لا يإقرارها عليه به 
	ذكر البيان بأن المرء يجب أن يحسن القتلة في القصاص إذا هو من أخلاق المؤمنين 
	ذكر الإخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه 
	ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين 
	ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر 
	ذكر إبطال القصاص في ثنية العاض يد أخيه إذا انقلعت بجذب المعضوض يده منه 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن زرارة بن أوفى
	ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر إنما هو إخبار دون الحكم 
	ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه 
	ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم (( ما كان عليك جناح )) أراد به : نفي القصاص والدية 
	ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عن مستأجر المرء في المعدن إذا انهار عليه 
	ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن 
	ذكر الإخبار عن نفي لزوم الحرج عن مالك العجماء إذا لم يكن معها سائق أو قائد او راكب بما أتت عليه 
	ذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا أو نهارا 


	50كتاب الديات
	باب
	ذكر تفضل الله جل وعلا على هذه الأمة عند القتل بإعطاء الدية عنه 
	ذكر وصف الدية في قتيل الخطإ الذي يشبه العمد 
	ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم 
	ذكر الإخبار باستواء الأصابع عند قطعها في الحكم بأن في كل واحدة منها عشرا من الإبل 
	ذكر الإخبار باستواء الأسنان عند قلعها في الحكم بأن في كل واحدة منها خمسة من الإبل 
	ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها 

	باب الغرة 
	ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا 
	ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها 
	ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها 
	ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة 
	ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتينن اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة 
	ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لأخبار أبي هريرة التي ذكرناها 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة 


	51كتاب الوصية
	باب
	ذكر ما يجب على المرء من إعداد الوصية لنفسه في حياته وترك الاتكال على غيره فيها 
	ذكر البيان بأإن هذا العدد المذكور في خبر نافع لم يرد به النفي عما وراءه 
	ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء إلى الموصى إليه في بلد آخر 


	52كتاب الفرائض
	باب
	ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم وإعطاء العصبة باقي المال بعده 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووهيب بن خالد 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به عبدالرزاق عن معمر 
	ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث 
	ذكر الإخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولادة ورثوا وورثوا واستحقوا الصلاة عليهم 
	ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفى أخذ المرء المسلم ميراثه من النسب ممن ليس على دين الإسلام 
	ذكر البيان بأن الأخوات مع البنات يكن عصبة 

	باب ذوي الأرحام
	ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام 
	ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه 
	ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه 
	ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن البنت لا يكون ولدا لأبي البنت 
	ذكر السبب الذي من أجله فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه 


	53كتاب الرؤيا
	باب
	ذكر البيان بأن أصدق الناس رؤيا من كان أصدق حديثا في اليقظة 
	ذكر الوقت الذي تكون رؤيا المؤمن فيه أصدق الرؤيا 
	ذكر الفصل بين الرؤيا التي هي من أجزاء النبوة وبين الرؤيا التي لا تكون كذلك 
	ذكر البيان بأن الرؤيا الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة 
	ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر أنس ابن مالك وعوف بن مالك لم يرد به النفي عما وراءه 
	ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما يبقى من مبشرات النبوة بعده 
	ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في علته أن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة بعده صلى الله عليه وسلم 
	ذكر البيان بأن الرؤيا المبشرة تبقى في هذه الأمة عند انقطاع النبوة 
	ذكر البيان بأن المبشرات التي تقدم ذكرنا لها هي الرؤيا الصالحة 
	ذكر وصف الرؤيا التي يتحدث بها والتي لم يحدث بها 
	ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه 
	ذكر إثبات رؤية الحق لمن رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام 
	ذكر السبب الذي من أجله أطلق رؤية الحق على من رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم منامه 
	ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : (( فقد رأى الحق )) أراد به : فكأنما رآه في اليقظة 
	ذكر إعجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤيا إذا قصت عليه 
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